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ඒකළබේධ පදවේලළ පඅාංය                       இபணந்த சசபவகள் ிொிவு              COMBINED SERVICES DIVISION  
 

නිදශවහ පචතුරශ්රය, දකොෂඔ ප07, ශ්රී පාංකළල.          சுதந்திபச் சதுக்கம், பகொழும்பு 07,  இலங்பக.             Independence Square,   Colombo 07, Sri Lanka 
 

දුරකත්න                                 සෆක්වහ ඊ-දේල් දලබ් පඅඩවිය ප  
பதொபலசசி:(94) 011- 2694560 பதொபலகல்:(94) 011- 2692254 நின்ஞ்சல்:dgcs@pubad.gov.lk      இபணனத்தளம்: www.pubad.gov.lk 
Telephone   Fax   E-mail Web Site 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

සියලු පඅමළත්යළාං පදල්කේල්  

දදඳළර්ත්දේ තු පප්රධළීන  

දිවහත්රික් පදල්කේල්  

ප්රළදේය ය පදල්කේල්  

ඒකාබද්ධ සසේලසේ ලාර්ෂික ස්ථාන මාරු පිළිබ රාජ්ය සසේලා සක ිෂන්  සාාල සල  

කරන ද අභියාචනා සම්බ් ධ තීරණ - 2023 

ඔබ ප අමළත්යළාංයටෙ ප දදඳළර්ත්දේ තුලටෙ ප දිවහත්රික් ප දශ  ප ප්රළදේය ය ප දල්කේ ප කළර්යළලට ප අයුයුක්ත් ප

ඒකළබේධ ප දවේලදේ පනිධරය  ප විසි , ප 2023 ප ලළර්ෂික ප වහථළන ප මළ් ප දය ජ්නළ ප පිළිබල ප රළජ්ය ප දවේලළ ප

දකොමි  පවභළල පදලත් පඉදිිපඳත් පකරන පද පඅභියළචනළ පවේබ ධදය , පරළජ්ය පදවේලළ පදකොමි  පවභළද  ප

තීරණ පwww.psc.gov.lk දලබ් පඅඩවිදේ පඳෂ පකර පඇත්. 

 

02. ඒ පඅයුල ප2023 පලළර්ෂික පවහථළන පමළ් පදල්ඛනදේ, පවමළද චන පකමිටු පතීරණල පශළ පඅභියළචනළ ප

වේබ ධදය  ප දදන ප ද ප රළජ්ය ප දවේලළ ප දකොමි  ප වභළද  ප තීරණල, ප  ක්රියළත්මක ප විය ප යුතු ප දිනය ප

වි පදේදය  පවශ  පකර පදනොමෆති පවහථළන පමළ්වීේ ප2023.01.02 පදින පසිට පක්රියළත්මක පද . පත්ලද පවහථළන ප

මළ්වීේ පක්රියළත්මක පවීම පවශළ ප2023.01.02 දිනට පඳසු පදලනත් පනිහචිත් පදිනයක් පවශ  පකර පඇති ප පවහථළන ප

මළ්වීේ පඑම පනිහචිත් පදින පසිටම පඅනිලළර්යදය ම පක්රියළත්මක පවිය පයුතු පබලද පලෆඩි පදුරටත් පද ලළ පසිටිමි. 

 

03. රළජ්ය ප දවේලළ ප දකොමි  පවභළද  පතීරණය ප අදළෂ පනිධරයළට ප ද ලළ ප ඒ ප අයුල පවහථළන පමළ්වීේ ප

වේබ ධදය  පඉදිිප පකටයුතු පසිදුකරන පදව පකළ්ණිකල පද ලන පඅත්ර පඅාංක ප2310/29 පදරන ප2022.12.14 ප

දිනෆති පඅතිවිදේ පගෆවට් පඳත්රය පමින  පප්රසිේධ පකරන පද පරළජ්ය පදවේලළ පදකොමි  පවභළ පකළර්ය පඳටිඳළටික ප

රීති ප වාංග්රශදේ ප XVIII ඳිපච්දේදදේ ප 257 ප ලග තිදේ ප වශ  ප විධිවිධළන ප දකදරහිද ප අලධළනය ප

දයොමුකරමි  පකටයුතු පකිරීම පමෆනවි. 

 

 

 

 

එවහ .ආද කබණ්ඩළර 

ඒකළබේධ දවේලළ අධයක් ජ්නරළල් 

 

ඊ පත්ෆඳෆල් පලිපිනය dgcs.pubad@gmail.com 

දුරකත්න පඅාංකය  0112694560 
සෆක්වහ පඅාංකය  0112692254 
 

 

පිටඳත් ප: දල්කේ, පරළජ්ය පදවේලළ පදකොමි  පවභළල ප- පක්.දෆ.ගෆ.ව. 

මදේ පඅාංකය  ඔදබ් පඅාංකය     දිනය  
எது இல  உநது இல                              திகதி:         
My No Your No Date 
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